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PARE.OER. 

, ' 
CONSULTA. 

O direito a inde~nisações~ que po~sa t.er ·O 

empreiteiro de · uma obra publica por damnos 
. emergentes da falta de cumprimento por parte 

do . governo ás estipulações do contrato, reconhe-
, ce-se administrativ'amente ou só póde ser ,rec~

nhecido pela assembléa legislativa ? 
Qual tem sido a pratica do thesouro ? 

RESPOSTA. 

A questão de que trata a proposta refere-se á · 



-6-

fazenda provincial, ~ por certo, e por isso passo a. 
exp?r o que ' me parece a este respeito. 
- Perguntar se o reconhecimento de uma divida 

provincial compete ao presidente ou á assem- -
bléa é o mésmo que perguntar' se as assembléas 
provinciaes podem exácer jurísdicção contenciosa, 
ou por- outra, se ellas são tribunaes admin!s-
trativos. · 

A negativa é de intuição. 
Nem o Acto Addicional nem outra alguma lei 

posterior invesíio as assembléas provinciaes do 
caracter de juris~icção administractiva. 

As assembl.éas provinciaes são assemb1éas le-
gislativas ; tal é a denominação ·que lhes dá o 
Acto Addicional (àrt . 1. º) ; a sua competencia é 
legislar (art. 10) ; e, á excepção de alguns casos · 
(art. H, §§ 6.º, 7.°, 8. 0 e 9.º) regular, por via 
de · disposição gera~, ce;rtos e determinados· inte-
resses ( ari. 11) º 
· As assembléas provinciaes são, pois, uma frac-

ção do poder ' legislativo
0

(Const.tit. 4.º cap.5.º). 
Os presidentes são agentes da administração 

(Const. tit. 7.º cap.º 1.º). , 
A jurisdicção graciosa ou contenciosa tem por 

fim applicar a 1ei ou os regulamentos- ás especies 
occurrentes nas relacões entre a administracão e . . 
os particulares: essa jurisdicção, por sua nature-

. . \ 
' 
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za, não, póde, pois, residir senão na, adqiinistra-
ção e seus agentes. 

Repl_\gna . ao poder legislativo, tanto con;io ao 
poder moderador, exercer. a jurisdicção graciosa 
ou contenciosa admi:t;üstrativa. 

Ahi estão innume;ros actos - do governo d,ecljl-
rando attentatorias da divisão constitucional dos 
poderes as leis e disposições provincÜl,es que 
contêm applicação de leis e regu1a~~ntos, o que 
é da attribuição ·exclusiva do poder executivo e. 
da administração; por exemplo, 1 nomeações, con-
cessões individuaes de aposentadorias, celebração de 
contratos, rebates e remissão de dividas · (A v. d~ 13 
de julho de 1860, e_ 19 de Dezembro de 186f, etc.) . 
_ Ainda mais: attenta a _ nossa organisação, não 
conheço superior legitimo aos president_es para 
reformar os seus actos proferidos no exercício 
da jurisdicção -contenciosa. 

O ·conselho d'estado conhece das deliberaç"óes 
- dos presidentes por via de recurso, mas ,qua,ndo 

versam sobre materia geral (Reg . de 5 de Feve-:-
reiro de 1~42, art, 45); sendo, porém, a materia 
provincial, qual é o recurso? 

Não conheco nenhum senão o da administracão . - . 
mal informada para , -administi~ação melhor infor-
mada por qualquer _ modo, até inesmo pela suscep-
tibilidade do corpo legislativo provincial. 

-· 
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As ·assei:hbléas provinciaes não podem conhecer 
de taes actos por via de recurso ordinario pára 
r'eforma1-os ; aliás a administração passaria para 

.-O poder legislativo. · , 
',' O po~er legislativo, diz Serrigny, não é com~ 

petente para reformar os actos emanados do poder 
executivo., porque são, dous poderes diversos, qu.e 
:hão são · subórdinacios hyerarchicamente um •ao 
outro, como é um tribunal de 1. a 'instancia 'li 
um tribunal superior ou como um agente inferior 
da ·administração· ao superior. ,, ( Competence 1. º vot 
pag. 3:.) 

Além disto não conheço paiz constitucional em 
que as ~assembléas proviciaes tenham sido inve's-
tiilas da j'urisdicção contenciosa adminis.trativa . 

Os conselhos provinciaes na Belgica, as depu-
tações provinciaes na Hespanha, as juntas geraes' 
em Portugal exercem attribuições m~is oh menos 
amplas, mas semelhantes ás das nossas assem-
bléas provinciaes. 

Mas as 'deputações permanentes na Belgica, o·s 
conselhos de proví 1wia na Hespanha e os conselhos 
de 'dístricto . em Portugal . s.ão os tri-bunaes admi-
nistfativos que julgam do contencioso adminis-
trativo nas províncias, ou por., si, ou como auxi~ 
liares ,da administração ri'.essas circumscripções. 

Em todo ;o c'àso são ' entid~des 'distinctas: .tanto 
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é verdade que a jurisdicção administrativa ·n.ão 
póde ·ser exercida pelos corpos legislativos gerae.s; 
ou locaes.! 
. Mas a ·questão- ·da competencfa .administrativa 
não se collocou nuncà niesse terreirn: ·a duvida 
é- se d~cisão das questões contencioso.-administra-
tivas deve pertencer á administração e a tribu.,. 
naes administrativos, consultives ou deliberativos, 
Ol\ aos juízes e tribunaes de justiça; por outra, 
a luta não foi, não ,é, nem podera ser, sob pena 
de uma deploravel confusão de poderes, .entre ,~ 
legislativo e execufrvo ; a luta é entre a admi-

, nistração e o· poder judiciai. · 
Em cünclúsão : as assembléas ptovinciaes não 

podem conhecer · das qvestões contencioso-adrwinis~ 
.trativas : é a administração . qa província quem 
póde conhecer d'ellas, ou o poder judiciaL _ 1 

· A competen~ia administrativa, porém, é hoje 
geralmente aceita e recebida, como passamos a · 

·· demonstrar . 
As indemnisações são : 
1.? · P.uramente discricionarias ; 
2. º ConvenC'ionaes, ou legaes; 
As primeiras são um favor, uma equidade da 

administração ; esta p6de conced~l-as ou negal-a.~ . 

As ultimas é que constituem direitos ou ·direitos 
adquiridos, ·e conseguintemen.te dão lugar a ques-

. ' 
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tões contenciosas entre- os. particulares . e a . ad-
ministração. 

A especie da . proposta é de uma ind(:lmnisaÇão 
legal por inexecução do contrato .na parte rela-

. tiv·a ás obrigações a c.argQ da admii:iis.tração. 
· Etjl these e ein hypotl;tese, portanto, deye ser 
decidida pelo poder jurídico, · como dizem. os ju-
risconsultosJrancezes, isto é, por uma jurisdic-
t;ãh' 1 ' 

... Mas qual deve ser . a administrativa, isto é, o 
presidente, .ou a judicial? 
· O prin_çipio · entre nós é que sómente á admi-
nistração · compete · conhecer das questões e acções 
tendentes a declarar ·o Estado devedor, Esta é 
a disposição da lei do . conselho d' estado de 23 
de Novembro de 1841, art. . 7. 0 § 3.º 

Na discussão da lei, no senado, . disse-se posj-
tivamente que ella tinha por fim subtrahir ao 
conhecimento do poder · judicial as questões de 
indemnisação e as acções tendentes a declarar o 
Estado - devedor. 

Depois de hesitações na jurisprudencia dos tri-
bunaes francezes, é a doutrina que ·alli vigora, 
aliás de ha ;muito ensinada pelos autores mais 
distinctos . do ·direito administrativo. Fôra longo 
citar estes autores . 

O Estado é . responsavel perante os . tribunaes 
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sómente no que respeita ao Estado como pessoa 
privadu, e ·não como pessoa publicg,. 

O min~sterio da fazenda ehtre nós, sempre que 
lem tido cónhecimeuto · de acÇões semelhantes, 
propostas em juízo, tem mpndado levantar o con-
flicto de jurisdicção ; as partes têm reconhecido a 
competencia, e os processos têm parado . 

O conselheiro Ferraz, quando procurador fiscal 
do thesouro, tendo noticia de que corria em juizo 
uma acção conti:a a . fazenda por indemnisação . 
de .prej uizos em forneci:i;nentos á tropa, declarou 
ao procurador fiscal do Maranhão o seguinte, em 
officio de Abril de 1854: 

" E porqµe a materia discutida, sendo relativa 
â indemnisação proveniente de contractos que 
tenham por objecfo s_erviço publico, e a divida de 
fornecime_ntos feitos á tropa entra na esphera do 
contencioso administrativo, e, como tal, compete 
o seu conhecimento exclusivamente aos juízes e 
tribunaes administrativos; cumpre que dê noticia 
do · que occorre ao Sr. presidente da província, 
requisitando que se proceda ulteriormente nos 
termos do art. 24 do regulamento de .5 de Fe-
vereiro de 1842, afim de suscitar-se o coriflicto 
de jurisd~ção, na fórma dos arts. 25 e seguintes, 
etc. " 
~ As razões que justificam em theoria a compe-



, 

- f2. - . 

tencia administrativa são por demais sabidas, par.~ . 
que ª & exponhamos aqui. 

1 

' 

Este. assumpto· não é mais duvido~o . em face 
do art. 1. º § 2. º -do decreto de 29 de J aneifo de 
1359, appro.vado pelo art. i2 § 10 da lei de 27 
de Setembro ,de 1860. · 

Esse decreto attribue exclusivamente ao minis-
iro da fazenda : 

" Conhecer das questões que versarem sobre o 
cumprimento, interp.retação, validade, rescisão e 
eff eitos das fianças e dos contrat&s celebrados 
cóni a ~dministração , da fazenda, que tenharq. 
por objecto qua~quer rendas, obr,as ou serviços 
pubhcos a cargo da mesma ádmlnistração. " 

E' ·e;idente, portanto, que , as· indemni~sa,ções 
legaes, reclamadas pelos arrematantes · de obras _ 
publicas, são decididas _, por via contencio~a, isto 
é, pela administração da fazenda (decreto citado), 
com recurso para o conselho d' estado (Reg. dff 5 de 
Fevereiro de 1842, art. 46). 

Nas províncias, em ma teria · provincial, devem 
ser decididas p©lo presidente em 1. ª e, alérp 
disto, em ultima instancia, porque 1Íão conh~ço 
recurso das decisões dos presideutes. 

Em França nas obras publicas departameutaes 
a competencia .é ádministrativa. , ' 

,Declarar ·o Estado devedor é declarar o direito 
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do credor,' é c:rêar o titulÓ. d' este contrá o Es-
tado. 

Deçlarado o direlto, com o titulo, que é a 
·prova. d0 direito adquirído contra o Estado,. cr 
credor reclama a hquidação e ordenação da des:.. 
peza. 

·.A liquidação é a verificação do titulo (letra, 
documento, decisão adrríinistrativa, . sentença do 
poder judicial, etc.), seu algarismo, leis da pres.:..· 
cripção,

1 
credito, etc. 

A liquidação, em · todo o. 'caso, ai?da mesmo 
quando o direito do credor . é declarado pelo 
poder judicial, .é da _competencia ~xclusiva da: 
jurisdicção administrativa. (Dec, de 22 de N.o-
vembro de 1851, art. 1. 0 § 12; dec. de 20 de 
Novembro de 1850, art. 2. º § 10). · 

Mas não quer isto dizer que estas duas ope-
rações - declaração do direito e liquidação -
devam sempre ter lugar ,uma depois da outra'. 
As informações· officiaes juntas ás reclamações 
podem prestar os esclarecimentos precisos para 
no mesmo acto a jurisdícção administrativa de-
clarar o direito liquidar a divida e mandar pa-
gar : é o que succede quótidianamente. 

Reconhecido, porem, o direito, se a liquidação 
, tem lugar posteriormente, n' esta não se póde mais 

pôr em duvida . aquelle direito. 

1 •• 



. " A missão do· juiz , administraiivo, · accrescenta. 
Dufour, ainda quando reservada ao m_inistro, e. 
áquelle mesmo ·que deve . proceder · á liquidação,'. 
consiste em obrar, como dissemos·. Se o litigio 
fôr decidido a favor do reclamante, teria effec-. 

r • 
tuado sem duvida irumediatamente a liquidação. 
e o mesmo acto expri~iria o resultado de mpa 
duplice operação. " (Tom.- 4. º pag. · 644, nova 
edicção). 

Um despacho de - pague-se - resume o mais 
das· vezes. todas estas operações da jurisdicção 
administrativa, isto é, o reconhecimento do di~ 
reito do credor, a liquidação e a ordenação da 
despeza. , 
1 A.hl se examina a questão da prescripção, 

porque um credito contra o Estado, embora" re~ 

conhecido . posteriormente, pertence sempre ao 
exercicio ·em que teve origem, ~hi se examina a 
questão elo credito, etc. 

Nos casos . em que não ha ·credito, é claro 
que, reconhecido o direito, se devem pedir os 
fun'dos precisos ao corpo legislativo, 

O direito do credor, porém, está reconhecido; a 
divida está hquiclacla . pela jurisdicção competente: 
são caso~ julgados. 

" O corpo legislativo, diz ainda Dufour,.(Loc. cit. 
pag, 664), a quem se apresenta um pedido de cré-
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dito para pagar dividas liquidadas e reconheci-
das não póde. ,sem duvida, alterar a liquidação 
(,revenir sur la liqu.iditiori:.) 

, " .De qualquer autori?ade gue dimarie, a decisão 
que f@i consequencia d' ella e irrevogavel, porque a 
cousa julgada tem, perante o corpo legislativo, 
assim como perante os tribunaes, uma força c@n-
tra a qual nada, póde prevalecer, 

" Não é menos verdade que, se o corpo legis-
lativo recusar o credito pedido, o credor fica sem 
ser pago. Tudo quanto se póde dizer é que se 
chega ei:itão ao . ponto em que o primeiro dos 
poderes sociaes usurpa as attribuições dos outros,, 
e os cidadãos se acham sem garantia contra os 
seus ezcessos, " 

AurnrnA ÁREAS. 

Rio de Janeiro, 12 de Outubro de :1864 . . 
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